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Presentem un llibre clau per 
repensar el país i els camins que ha 
d’emprendre. Una radiografia d’on 
som i cap a on anem que ha bastit 

Jordi Mayoral a partir de les converses 
amb disset professionals d’àmbits ben 
diversos que aporten una visió plural, 
rigorosa i rica en matisos del moment 

que viu el país.

Durant els últims anys al país i al món han 
aparegut una sèrie de reptes que han sacsejat 
la ciutadania, hem viscut vivències comunes 
que han canviat la manera d’entendre la so-
cietat i que han capgirat el nostre sistema 
de valors. Per reflexionar-hi es publica Vi-
sions de Catalunya, una sèrie de converses 
amb professionals i experts que ens ajuda-
rà a orientar-nos i trobar respostes a tots 
aquells debats que exigeixen canvis de mo-
del que ens permetin avançar com a societat. 
En paraules de Jordi Mayoral:

«Intento dibuixar els grans eixos temà-
tics. Alguns són ben evidents (democrà-
cia, justícia, economia, habitatge, ecologia, 
feminisme i igualtat, salut, cultura i ense-
nyament), i d’altres es van fent necessaris 
a mesura que ho valoro (territori, treball, 
innovació i digital, alimentació, adminis-

tració i comunicació). Després, penso qui-
na persona de cada àmbit pot ser la ideal: 
intento combinar diferents criteris, amb 
l’objectiu de tenir una visió polièdrica: 
edats entre 28 i 59 anys, reconeixement 
públic divers i procedència dels diferents 
territoris de Catalunya, amb el propòsit de 
generar una narrativa variada com ho és el 
nostre país.»

Visions de
Catalunya
Disset converses per encarar el futur

Jordi Mayoral



En aquest llibre trobarem una sèrie d’ei-
xos que sobrevolen de manera transversal 
la gran majoria de converses: l’evidència 
que cal un aprofundiment democràtic  com 
emfatitzen Joan Burdeus i Xavier Antich, el 
repte de la igualtat que propugnen el femi-
nisme i l’antiracisme en paraules de Míriam 
Hatibi o la necessitat d’abordar l’ecologia 
com a eina per salvaguardar el món com 
afirma Marta Tafalla.

Així mateix s’aborda el repte de la cultura 
i l‘ensenyament de la mà de Raül Garriga-
sait i Xavier López, Salvador Macip posa 
la salut al centre i analitza el sistema sani-
tari, Germà Biel posa sobre la taula debats  
econòmics acurats i es busca la manera 
d’afrontar la transformació digital com ens 
assenyala Josep Maria Ganyet. 

A més, cal buscar camins per humanitzar 
la justícia i l’administració pública com di-
uen Marina Roig i Victòria Alsina, s’han 
de trobar eines per crear un territori equi-
librat com ens indica la Marina Sisternas i 
cal reconduir la qüestió de l’habitatge i del 
treball digne segons Xavier Mauri i Carmen 
Juares. També necessitem fer autocrítica in-

terna com assevera Mònica Terribas sense 
oblidar el paper de les generacions que ve-
nen també en l’àmbit de l’alimentació i dels 
drets de les persones com ho ressalten Josep 
Roca i Marta Segarra. 

Jordi Mayoral (Tarragona, 1982), és llicen-
ciat en Història i col·laborador en diversos 
mitjans, dirigeix la Galeria Mayoral amb seus 
a Barcelona i a París, articulant un progra-
ma expositiu amb artistes com Miró, Dalí, 
Picasso, Tàpies, Millares, Chillida, Francés 
i Zóbel. Ha elaborat Visions de Catalunya 
amb l’ajuda de Carlota Rubio per tenir una 
mirada jove i femenina que el complemen-
tés i que ha proposat noms d’entrevistats i 
enfocament de les converses, ha assistit a les 
entrevistes, ha transcrit i ha editat en bona 
part els continguts.

Llegeix les primeres pàgines aquí.

LES CONVERSES

Míriam Hatibi · Mònica terribas

Josep Maria Ganyet · Raül Garrigasait

Maria Sisternas · Marta Segarra

Josep Roca · Carmen Juares

Joan Burdeus · Salvador Macip

Victòria Alsina · Germà Bel

Marina Roig · Xavier Mauri

Marta Tafalla · Xavier López

Xavier Antich
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